KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 50 van 31 maart 2018

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
3. Berichten voor het weekbericht van de klepperman.
4. Laantje Lievendaal weer open.
5. Bron van Inspiratie.
6. Het Amerongse Volkslied.
7. Waarschuwing voor de wet AVG-GDPR Compliance.
8. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
9. Napoleonschuur Expositie. Foto’s van Jan Kalff van Tabaksschuren.
10. ATV bestaat 90 jaar.
11. Amerongen Toen en Nu.
12. Mooie drone opname van Kasteel Amerongen.
13. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
14. Historisch archief in Allemanswaard.
15. Kasteel Amerongen.
16. Handjes.
17. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
18. Mijn buurt welzijn.
AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
31 maart:
Tentoonstelling in de Napoleonschuur t/m 4 april 11.00-17.00 uur
Foto’s van Tabaksschuren gemaakt door Jan Kalff.
31 maart:
Open dag ATV…maak gratis kennis met tennis.
31 maart:
Paasnacht Paaswake 21.30 in de Andrieskerk. Ds. De Ruiter.
1 april:
Paas kerkdienst 10.00 uur in de Andrieskerk Ds. Hofma.
2 april:
2e Paasdag Zangdienst Paasjubel met Charles Groot in het zendingshuis
10.30 uur tot 12.30 uur.
4 april:
Wandelen met Utrechts Landschap in het Amerongse Bos. 14.00 uur start
vanaf de Veenseweg.
6 april:
Foppe de Haan en Evert ten Napel spreken in de Binder. 20.00 uur.
7 april:
Zendingshuis Rwanda dag. 10.00 uur
8 april:
Kerkdienst 10.00 uur in de Andrieskerk. Ds. De Ruiter.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“De beste grappen laten je niet lachen, maar denken”
BERICHTEN VOOR DE KLEPPERMAN.
Als u een bericht heeft voor de Amerongers, mail dat dan naar rjvee@ziggo.nl Dan wordt
dat geplaatst in het weekbericht van de klepperman en op het rotonde publicatie bord en
in de kalender van www.amerongeninspireert.nl . Dan blijft iedereen op de hoogte van
wat er speelt in Amerongen.
LIEVENDAAL LAANTJE WEER OPEN.
Het wandellaantje is weer open. De aangetroffen asbest is verwijderd. En nieuwe
verharding is aangebracht.

Dit is een heel mooi paadje voor een korte wandeling.
BRON VAN INSPIRATIE:

Ds. Bert de Ruiter.

Ubuntu
Twee mensen bezochten een oude, historische kerk waarin veel te zien is. Ze praatten
met elkaar op gedempte toon, zoals je geneigd bent te doen op zo’n plek. Het werd tijd
om weer weg te gaan. Ze liepen onder de orgelgalerij door en waren al bijna onder de
toren, toen het orgel begon te spelen. Allebei bleven ze staan en luisterden. ‘Dat is Bach’,
zei de een. ‘Nee hoor’, zei de ander, dat is (naam organist).’ Ze hadden allebei gelijk. Het
was Bach en het was de bij name genoemde organist van de kerk. Iemand die nog wat
meer ingewijd is in de wereld van de orgelmuziek zou misschien ook nog kunnen horen
uit welke ‘school’ de organist afkomstig was en aan de klankkleur van het orgel de
orgelbouwer hebben kunnen herkennen.
Muziek verbindt en inspireert. Het verbindt mensen met elkaar die samen naar muziek
luisteren of samen muziek maken. Muziek verbindt ons ook over grenzen heen. Maarten
’t Hart die recent (weer) een boek schreef over Bach, noemde bijvoorbeeld de Japanse
dirigent Masaaki Suzuki Bach’s beste vertolker. Als je een stuk muziek hoort of speelt
ben je daar nooit alleen bij betrokken. En zelfs als je zelf een muziekstuk zou kunnen
componeren, word je bewust of onbewust altijd beïnvloed door anderen. Ook de grote
Bach met al zijn genialiteit stond in een traditie van muzikale voorgangers.
Wij zijn op talloos veel manier en met heel veel draden met elkaar verbonden. Tegelijk
leven wij hier in een samenleving waarin het individualisme ook heel hoge ogen gooit.
Dat ik mijzelf kan en mag zijn is een groot goed, maar als mens vinden we onze
betekenis in een wij. Samen ben en word ik meer mens dan alleen! Op de tweede
bladzijde van de Bijbel wordt daarover een mooi en diepzinnig verhaal verteld.
Ik denk hierbij ook aan een Afrikaans woord: Ubuntu. Het staat voor gemeenschap. De
mens wordt pas echt zichzelf samen met anderen. Zoals er ook een Afrikaans

spreekwoord schijnt te zijn dat daarmee verband houdt: ‘Ik ben omdat jij bent – en jij
bent omdat wij zijn.’
Boeken, (bijbel)verhalen, kunst en muziek inspireren mensen hopelijk tot ubuntu. Ook
hier in Amerongen.
Bert de Ruiter, predikant van de Andrieskerk

LEER HET UIT JE HOOFD….voor Koningsdag en zing mee op de Hof.

Amerongs Volkslied
Waar lang geleen de Batavier,
Eens leefde frank en vrij,
Daar ligt nu Amerongen fier
Hun nazaat dat zijn wij.
In ’t liflijk groen verscholen,
Aan d’oever van de Rijn
Daar wonen en daar werken zij,
Die Bata’s zonen zijn.

Maar wat er ook veranderd zij,
In trouw zijn w’hun gelijk.
Die deugd zo groot als Batavier
Zijn d’Amerongers rijk.
In trouw aan koning en koninginne
En ’t koninklijk gezin.
Hoezee voor ’t Batavierenland,
Hoezee voor koning en koningin

WAARSCHUWING VOOR DE WET AVG - GDPR Compliance.
Amerongen 26-03-2018
AVG – GDPR Compliance.
Het is bijna 25 mei dan wordt de nieuwe Europese wetgeving van kracht, de GDPR ( General Data
Protection Regulation ) of AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ).
Nog steeds voldoet meer dan 50% van de Nederlandse ondernemingen niet aan deze nieuwe
wetgeving.
De volgende reacties hebben wij inmiddels al wel gehoord:
“ t zal vast zo’n vaart niet lopen ik ben maar een kleine onderneming. “
“ Als ik dan al zo’n controle zou krijgen dan volgt toch eerst een waarschuwing dan is het vroeg
genoeg. “
“ Wij werken in de Cloud dus alles is geregeld. “
“ Onze computerman zal dat wel geregeld hebben.”
“ Wij zijn een vereniging met maar een beperkt aantal leden dat geld voor ons toch niet.”
“ Bij ons worden geen persoonsgegevens verwerkt. “
Wees bewust deze nieuwe regelgeving is GEEN LAST deze is er ook voor jou en bijvoorbeeld je
werknemers en klanten. Niemand wil dat zijn of haar gegevens overal te grabbel liggen.
Het werd tijd dat er eens iets concreets gedaan werd aan al die verspreiding van jouw persoonlijke
gegevens en als instanties deze gegevens eenmaal hebben dan wil je dat toch ook weer ongedaan
kunnen maken.
De nieuwe wetgeving voorziet hier in en is dus geen last maar alleen een middel om juist ook jouw
gegevens te beschermen.
Wil jij ook dat jouw persoonsgegevens blijven waar ze horen begin dan in je eigen organisatie en zorg
dat ook jouw onderneming AVG Compliant is en voorkom een eventuele toren hoge boete.
Wij voorzien u graag van een vrijblijvend advies en wellicht kunnen wij u helpen. Voor zowel grote als
kleine ondernemingen bieden wij pas klare en maatwerk oplossingen ook voor uw vereniging of
stichting.
Met vriendelijk groet,
Hans Schuurman
Als je nog geen voorzorg maatregelen hebt getroffen neem dan kontakt op met:
Hans Schuurman van BJ computers telefoon 0343-456410 of 0647882961 of mail: info@bj-c.nl
Of met
Mari Mater van MM-nct ICT diensten. Tel. 0343-460220 of 06-10287557 of mail: info@mm-net.nl

AVG:
betekent Algemene Verordering Gegevensbescherming.
GDPR:
Betekent General Data Protection Regulation.
Op 25 mei 2018 wordt de Europesche wet bescherming privé gegevens.
Op dit moment voldoet meer dan 50% van de Nederlandse ondernemingen nog steeds
niet aan de nieuwe wetgeving.
Zie de publicatie van Hans Schuurman.
Informeer bij je computerman of jij al beveiligd bent. Er zijn strenge straffen als je je
computer niet beveiligd hebt. Het geldt ook voor verenigingen en stichtingen.
Snel doen dus!

Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
De 23e Avondvierdaagse in Leersum/Amerongen wordt gehouden van 22 t/m 25 mei 2018.
Er is een nieuw bestuur waardoor de Avondvierdaagse ook dit jaar weer kan doorgaan. Je
kunt je voor deelname opgeven via info@avondvierdaagseleersum.nl . Ook worden nog
vrijwilligers hulpen gevraagd.
NAPOLEONSCHUUR EXPOSITIE
Op vrijdag zaterdag en zondag t/m 4 april kunt u gaan kijken naar de expositie van Jan
Kalff in de geheel verbouwde Napoleonschuur.
Deze wordt op 13 april 2018 officieel geopend.

De gebroeders van de Grift druk werkend in de tabak.

Amerongen ATV bestaat 90 jaar.
ATV AMERONGEN viert 90-jarig bestaan.

De grote schoonmaak ploeg van ATV.
Op zondag 1 april 2018 is het 90 jaar geleden dat de tennisvereniging in Amerongen werd
opgericht.
Dat moet in 1928 een elite clubje geweest zijn. Deze notabelen hadden samen met Kasteel
Amerongen kennis gekregen van de tennissport in Engeland. Dat wilde men ook in
Amerongen. Ook op Kasteel Amerongen werd tennis gespeeld.
In Amerongen begon men op een tennisbaantje dat lag tussen Amerongen en Leersum wat
we nu de Eng noemen. Er zijn geen namen bekend van de oprichters.
De huidige voorzitter van ATV Nic Meijer roept Amerongers op die vanuit hun
familieverhalen nog iets boven water kunnen halen. Neem dan kontakt met hem op via
telefoon 06024618847.
De tennis vereniging is in 1970 naar de Burgwal verhuisd.
Wat doet ATV:
1. Tennislessen verzorgen.
2. Wedstrijden organiseren.
3. Open dagen organiseren.
4. Evenementen organiseren.
Wat zijn de sterke punten van ATV:
1. Zij wil maatschappelijk betrokken zijn bij Amerongen.
2. ATV steekt in op milieu vriendelijkheid b.v. door het plaatsen van zonnepanelen.

3.
4.
5.
6.

ATV wil een sterk sociaal netwerk vormen
Zij wil een zoveel mogelijke biologische kantine hebben.
Zij heeft een watertappunt voor de speler.
ATV wil samenwerken met de Amerongse ondernemers.

Wat wil ATV aan de Amerongers vragen?
1. Kom op zondag 1 april naar de bijzondere dag waarop het 90-jarig bestaan wordt
gevierd.
2. Op 31 maart organiseert ATV een open dag. Dan kun je gratis kennismaken met
tennis.. Er zijn dan gratis touchtennis-clinics.
3. Er is dan een demowedstrijd tussen Nathan Spunda en Benjamin Reek tegen Serge
Eude en Wouter Waaijers.
4. Geinteresserden kunnen zich aanmelden voor de clinics via
amerongsetennisvereniging.nl/opendag .
5. Als u meer wilt weten van ATV mail dan naar Nic Meijer
voorzitter@amerongsetennisvereniging.nl of bel 0624618847
Het watertap kraantje voor dorstige spelers.

Een mooi initiatief van ATV
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurd heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:
a.j.rebergen@ziggo.nl

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Overzicht van Kasteel Amerongen met het dorp Amerongen.

DE WEBSITESITE: www.amerongeninspireert.nl
Het weekbericht van de KLEPPERMAN is een van de vele aktiviteiten van de Stichting
Amerongen Inspireert. Kijk maar op de website: www.amerongeninspireert.nl Dit is een
van de beste websites van Amerongen. Met tal van rubrieken zoals de KALENDER en
WANDELCENTRUM waarop maar liefst 50 uitgewerkte wandelingen zijn te downloaden.
DEZE BESTE WEBSITE VAN AMERONGEN EN OMGEVING WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT
DOOR NOVAD REKLAME BURO DIE DE WEBMASTER IS.
KIJK WEKELIJKS OP DEZE INFORMATIEVE PROFESSIONELE WEBSITE.

HISTORISCH ARCHIEF.
Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
KASTEEL AMERONGEN.
De grote trekker voor toeristen is Kasteel Amerongen. De openingstijden zijn van april t/m
oktober dinsdag t/m. zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf november t/m. maart zijn de
openingstijden van donderdag t/m zondag van 11.30 uur tot 16.00 uur. De rondleidingen

starten op ieder heel uur. Tijdens schoolvakantie en de kerstperiode gelden afwijkende
openingstijden, zie hiervoor de website. De tuin is open vanaf 11.00 uur. Kijk voor actuele
programma’s op www.kasteelamerongen.nl/agenda. Het programma staat ook op de
www.amerongeninspireert.nl in de rubriek kalender. En wekelijks in het weekbericht van
de klepperman en op het rotonde bord.
Handjes.

Door dorpsakker de Parel worden vrijwilligers gevraagd voor tuin werkzaamheden.
Opgeven via www.zdh.nl
In de rubriek HANDJES op de www.amerongeninspireert.nl staat een formulier om
mensen te vragen voor vrijwilligerswerk. Je kunt je ook zelf opgeven voor
vrijwilligerswerk. Ook verenigingen kunnen eventueel tegen vergoeding hun leden
vrijwilligerswerk laten doen bij evenementen van andere Amerongse verenigingen.
MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.
MIJN BUURT WELZIJN.
Kijk eens op de website: www.mijnbuurtwelzijn.nl voor nieuwtjes.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur.
Maar deze week even pauze.
De klepperman wenst iedereen fijne pasdagen.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

